


TEXTURE GUM     100 ml
Hold 3     Shine 0

Matte pasta, geeft body en volume aan het haar. 
Toepassen op droog haar om een warrige out of 
bed look te creëren.
Neem een kleine hoeveelheid in de handpalm en 
wrijf de Texture Gum warm. Door het haar wrijven 
met ronddraaiende bewegingen en het haar met de 
vingertoppen in model brengen.
Gemakkelijk hermodeleerbaar.

SCULPTING CLAY    100 ml
Hold 2     Shine 1

Een soepele kleipasta met zachte textuur en mat 
effect. Texturizer met een natuurlijke ondersteuning 
die het haar niet zwaar maakt.
Neem een kleine hoeveelheid in de handpalm en 
wrijf de Sculpting Clay warm. Sculpteer het droog 
haar met de vingertoppen en breng het kapsel in 
model. De Sculpting Clay blijven bewerken tot hij 
onzichtbaar wordt.
Je kan je style gedurende de dag met deze matte 
definiërende klei herwerken.



XTRA SHINE Non Aerosol    300 ml
Hold 1     Shine 5

Spray zonder drijfgas voor 
een schitterende glans, 
met UV filter. Voor een 
verzorgde en gezonde 
look.
Een finishing touch voor 
het haar en is geschikt 
voor elke stijl en elk 
haartype. De spray geeft 
het haar een optimale 
glans zonder het haar 
vettig of zwaar te maken. 
Zeer geschikt in 
combinatie met haarlak.

FIXING FOAM    300 ml
Hold 5     Shine 1

Sterk fixerende mousse 
voor brushing en 
watergolf, hoge 
concentratie.
Fixing foam heeft een 
lange houdbaarheid en is 
gemakkelijk uit te 
borstelen.
Goed schudden voor 
gebruik en hou de diffuser 
verticaal naar beneden. 
Aanbrengen op handdoek 
droog (vochtig) haar. Spuit 
fixing foam in de handpalm 
en verdeel op het haar van 
aanzet tot punten.



ROOT LIFTER     300 ml
Hold 4     Shine 3

Mousse met fijne 
verdeler, creëert volume 
aan de aanzet, te 
gebruiken op nat en 
droog haar. 
Goed schudden voor 
gebruik. De Root Lifter op 
het gedeelte van het haar 
waar extra volume aan 
de aanzet gewenst is 
toepassen op de 
hoofdhuid, met behulp 
van de fijne verdeler.

GEL SPRAY     300 ml
Hold 4     Shine 2

GEL SPRAY Non Aerosol    300 ml
Hold 4     Shine 2

Finishing spray voor directe fixatie met maximale 
controle.
Verstuif op droog 
haar vanaf een 
afstand van 
15-20 cm. De 
droogtijd van de 
Gel Spray laat 
toe het haar bij te 
werken.
Voor de opbouw 
van een sterke 
fixatie meerder 
keren toepassen 
en de Gel Spray 
tussen 2 
verstuivingen 
laten indrogen. 
Om details te 
accentueren, gel 
spray verstuiven 
op vingertoppen 
en de haarlok 
bewerken.



MODELLING GEL     200 ml
Hold 3     Shine 3

Medium sterke modelleergel voor een natuurlijke 
glans. Voor kort en half lang haar. Te gebruiken 
voor of na de styling.
Knijp een kleine hoeveelheid Modelling Gel uit op 
de vingertoppen en verdeel in de handpalm.
Voor een natuurlijk 
resultaat, verdeel 
de Modelling Gel 
over het haar en 
zet het kapsel met 
de handen in 
model.

EXTREME GEL     200 ml
Hold 5     Shine 1

Afwerkingsgel met een supersnelle, extra sterke 
fixatie. De Extreme Gel heeft een zeer korte 
droogtijd en garandeert een lange houdbaarheid.
Neem een kleine hoeveelheid Extreme Gel op de 
vingertoppen en verdeel in de handpalm.
Verdeel de Extreme Gel over het haar en zet het 
kapsel met de handen in 
model.
Bij voorkeur te gebruiken 
op droog haar.
Met natte handen 
kan je het haar 
nog herstylen.



FINISHING CREAM    150 ml
Hold 2     Shine 5

Finishing Cream is een glans makende crème 
verrijkt met bijenwas. Voor een natuurlijke fixatie.
Neem een kleine hoeveelheid Finishing Cream op 
de vingertoppen en verdeel in de handpalm. Voor 
een natuurlijk resultaat, verdeel de Finishing Cream 
over het  haar en zet het kapsel met de handen in 
model. Finishing Cream accentueert 
kleurcontrasten en houdt het haar soepel zonder 
volumeverlies.

HEAT PROTECTOR    150 ml
Hold 1     Shine 4

Heat Protector is een hitte beschermende crème 
met een natuurlijke fixatie voor brushing, stijl- en 
krultangen. Verzorgt, beschermt en hydrateert.
Voor glanzend haar en frizz controle.
Neem een kleine hoeveelheid in de handpalm en 
verdeel op het haar van aanzet tot punten. Te 
gebruiken op handdoek droog haar voor de 
brushing en op droog haar voor het gebruik van 
een stijl-/krultang.



TRILLING WAX    100 ml
Hold 1     Shine 5

Trilling Wax is een trillende pasta met extreme 
glans en een lichte fixatie.
Neem een kleine hoeveelheid in de handpalm en 
wrijf de Trilling Wax warm. Door het haar wrijven 
met ronddraaiende bewegingen en het haar met de 
vingertoppen in model brengen. Gemakkelijk 
hermodeleerbaar. Ideaal in combinatie met andere 
producten van Rage.

FIBER GLOSS    100 ml
Hold 3     Shine 4

Een crèmige gel voor een mooie glans en extra 
fixatie. Alle voordelen van gel en wax in één 
product, vochtregulerend en anti statisch effect.
Neem een kleine hoeveelheid Fiber Gloss op de 
vingertoppen, verdeel in de handpalm en wrijf 
open.
Pas toe op droog haar en modelleer tot de 
gewenste style en glanzend effect. Zeer geschikt 
voor korte en half lange kapsels.
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STYLING MOUSSE    200 ml
Hold 4     Shine 3

VOLUMIZING MOUSSE   200 ml
Hold 2     Shine 3

Fixerende en sterk fixerende mousse voor brushing 
en watergolf met anti statisch effect.
Soepele, natuurlijke of stevige houdbaarheid.
Aanbrengen op handdoek droog (vochtig) haar. 
Neem een kleine hoeveelheid in de handpalm en 
verdeel op het haar van aanzet tot punten. Het haar 
föhnen voor extra body of 
natuurlijk laten drogen om 
krullen en golven te 
benadrukken.


